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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія хімії 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) Тарас Тетяна Миколаївна 

Контактний телефон 

викладача 

0503733199 

E-mail викладача tetiana.taras@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни лекції, практичні заняття, самостійна робота  

Обсяг дисципліни 3 кредити, 90 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації за розкладом 

2. Анотація до курсу 

Історія хімії є одним з інтеграційних курсів, де об’єднано у вигляді логічного цілого всю 

сферу знання, що вивчається студентом. Під час вивчення дисципліни встановлюється 

зв’язок між природничими та гуманітарними предметами. Викладання даної дисципліни 

направлено на рішення ряду виховних та практичних завдань. Одержанні знання 

дозволять розвити адаптивну можливість та професійну лабільність студентів, як 

майбутніх випускників. Введення історичного елементу у викладання кожної науки, і 

особливо хімії, зацікавлює і показує, що наука – не лише сукупність правил і фактів, а 

плід зусиль багатьох поколінь дослідників, які жили і живуть у всіх країнах світу 

3. Мета та цілі курсу  

Метою даного курсу є формування повного, системного і наукового уявлення про 

історію становлення та розвиток хімії як науки. Спеціальний курс спрямований на 

формування у студентів історичних знань в хімії і вмінь користуватися набутими 

знаннями у рамках шкільного курсу хімії. Під час вивчення даної дисципліни 

переслідується завдання розвитку у студентів навиків самостійної роботи з навчальною та 

науковою літературою. 

Задачі курсу: 

•вивчення основних періодів становлення хімії як науки у рамках розвитку людської 

цивілізації; 

•вивчення основних етапів формування хімічних понять, теорій, світогляду в 

залежності від рівня історичного розвитку суспільства; 

•ознайомлення з історією хімічних відкриттів та їх впливом на розвиток цивілізації; 

•ознайомлення з біографією видатних хіміків; 

•формування раціонального використання історичної компоненти під час викладання 

хімії в шкільному курсі. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: 

- Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових 

ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач 

- Здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних 

повідомлень та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук  

- Володіння філософськими знаннями, методологією принципами розпізнавання 

- Здатність інноваційних технологій ̆у навчанні. 

Професійні компетентності: 

- Здатність до продуктивного міжособистісного спілкування, до вмінь представляти 

складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології та відповідні наукові категорії з філософії, історії 

розвитку суспільства та терміни природничо- математичних наук.  

http://www.d-learn.pu.if.ua/


Програмові результати навчання: в результаті вивчення курсу студенти повинні знати 

основні етапи формування хімії як самостійної науки; важливі хімічні відкриття, що 

відіграли значну роль у подальшому розвитку хімії; конкретні факти та узагальнення, які 

формували основні напрямки розвитку хімії як науки; історію зародження і розвитку 

хімічних технологій від найдавніших до сьогодення; послідовність змін 

природничонаукових уявлень про будову речовини, створення картини світу в його 

хімічному аспекті; шляхи виникнення перших наукових теорій, шляхи утвердження 

відкриттів та подолання застарілих світоглядів; наукові досягнення видатних вчених-

хіміків, віхи їхнього життя та основні праці, що вплинули певним чином на розвиток хімії 

як науки. Вміти проводити історичний аналіз формування основних понять і законів, що 

використовуються в сучасній хімії; аналізувати історичні обставини, що склалися та їх 

вплив на наукові дослідження, які вони викликали та практичні результати, що мали місце 

в наслідок певної наукової діяльності; застосовувати одержанні знання для реалізації 

завдань в галузі теоретичної і практичної діяльності. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 3 кредити, 90 годин 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

1 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

перший нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема №1. 

Вступ. 

План: 

1.Історія хі-

мії, як части-

на хімії і як 

частина істо-

рії культури. 

2.Предмет хі-

мії. Основні 

напрямки хі-

мії. 3.Місце 

хімії у систе-

мі наук. 4. 

Роль хімії у 

житті люди-

ни. 5. Значен-

ня хімії для 

науково-тех-

нічного про-

гресу. 

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та):  

1.Історія розвит-

ку поняття еле-

мент. 2. Хімія 

XXI століття.  

3. Хімічна гра-

мотність і безпе-

ка. 4. Перспек-

тиви хімічної на-

уки у ХХІ сто-

літті. 5. Боротьба 

нових і старих 

поглядів у хімії. 

6 год. 

10 семестр 

Тема № 2 

 Хімія у 

лекція, 

практич-

Відповідно до 

списку 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

10 семестр 



давнину 

План: 

1.Походжен-

ня терміну 

“хімія”. 2. Хі-

мічні знання і 

ремесла у 

первісному 

суспільстві та 

у Давньому 

світі. 3. На-

турфілософи 

Давнього сві-

ту, перші хі-

мічні теорії 

не заняття літератури ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Історія роз-

витку поняття 

елемент. 2. Будо-

ва світу у старо-

винній індійсь-

кій філософії та 

міфології. 3. Бу-

дова світу у ста-

ровинній китай-

ській філософії 

та міфології. 

6 год 

Тема № 3 

Алхімічний 

період 

План: 

1.Основні 

елементи ал-

хімічних тео-

рій. 2.Греко-

єгипетська 

алхімія. 

3.Арабська 

алхімія. 4. За-

хідноєвропей

ська алхімія. 

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Історія хіміч-

ного обладнан-

ня. 2. Тривіальні 

назви у хімії. 3. 

Роль фантазії у 

науковій твор-

чості. 4. Отрути 

та протиотрути. 

Історія їх відк-

риття та застосу-

вання. 5. Відк-

риття та історія 

розвитку вироб-

ництва мінераль-

них кислот.6 год 

10 семестр 

Тема №4 

Перехідний 

період 

об’єднання 

План: 

1.Ятрохімія. 

2.Розвиток 

атомістичних 

уявлень.  

3.Технічна хі-

мія. Механіс-

тична філосо-

фія. 4. Розви-

ток металур-

гії і хімічних 

виробництв. 

5.Зародження 

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Від ремесла 

хімії до хімічної 

технології. 2. Ро-

берт Бойль – зас-

новник наукової 

хімії. 3. Випад-

кові та заплано-

вані відкриття у 

хімії. 4. Хімія і 

математика. 6. 

Небезпеки на 

шляху пізнання 

10 семестр 



методів ана-

літичної хімії. 

6.Пневматич-

на хімія. Ек-

сперименталь

на хімія та 

атомістика. 7. 

Флогістика. 

8.Падіння те-

орії флогісто-

ну.  

світу речовин.  

6 год  

Тема № 5 

Хімія ХVIII 

століття. 

Лавуаз’є. 

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Праці А.Л. 

Лавуаз’є і хіміч-

на революція. 6 

год 

10 семестр 

Тема № 6 

Період кіль-

кісних зако-

нів. 

План: 

1.Основні до-

сягнення хі-

мії. 2.Закон 

еквівалентів 

Ріхтера. 3.За-

кон сталості 

складу. 4.За-

кон кратних 

співвідношен

ь Дальтона, 5. 

Закон сполу-

чання газів 

між собою 

Гей-Люссака. 

6.Закон 

пропорційнос

ті між густи-

нами газів і 

молекулярни

ми вагами 

Авогадро. 

7.Закон ізо-

морфізму 

Мітчерліха. 8. 

Закон пито-

мих теплоєм-

ностей Дю-

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Казанська 

школа хіміків. 2. 

Санкт-Пітер-

бургська школа 

хіміків. 3. Хар-

ківська школа 

хіміків. 4. Київ-

ська школа хі-

міків. 5. Одеська 

школа хімків. 6. 

Вплив досягнень 

фізики на розви-

ток хімічної нау-

ки. 6 год 

10 семестр 



лонга і Пті. 9 

Атомістика 

Дальтона 

10.Розвиток 

електрохімії, 

роботи Г. Де-

ві і закони 

електролізу 

Фарадея. 11. 

Закон сталос-

ті кількості 

теплоти Гес-

са. 12.Атомна 

реформа С. 

Канніцціро. 

Тема 7. 

Розвиток ор-

ганічної хімії 

План: 

1. Органічна 

хімія і хімічні 

теорії. Розви-

ток і крах те-

орії віталізму. 

2.Теорія ра-

дикалів, тео-

рія типів. 

4.Зародження 

вчення про 

валентність. 

5. Теорія бу-

дови хімічних 

сполук та її 

розвиток 6. 

Вчення про 

ізомерію Ко-

ординаційна 

теорія А. Вер-

нера. 7. Ви-

никнення і 

розвиток 

промислової 

органічної 

хімії. 

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Досягнення 

експерименталь

ної органічної 

хімії у середині і 

у другій полови-

ні XIX століття 

2. Теорія віталіз-

му та її спросту-

вання. 3. Історія 

розвитку понят-

тя валентність. 

4. Історія добу-

вання і розвиток 

переробки наф-

ти. 5. Історія 

відкриття та дос-

лідження явища 

ізомерії. 6. Вста-

новлення форму-

ли бензолу. 6 год 

10 семестр 

Тема № 8 

Хімія ХХ 

століття 

План: 

1. Періодична 

класифікація 

елементів  

3. Неорганіч-

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Історія роз-

витку періодич-

ної таблиці. 2. 

10 семестр 



на хімія Як Нобелевські 

премії відобра-

жають прогрес 

науки. 6 год 

Тема 9. 

Фізична хімія 

План: 

1.Виникнення 

термохімії. 

2.Розвиток хі-

мічної термо-

динаміки, хі-

мічної кінети-

ки. 3.Каталіз. 

4.Закон дію-

чих мас. 5. 

Основи теорії 

розчинів 6. 

Електрохіміч

ні досліджен-

ня В. Нернста 

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Вчення про 

каталіз. 6 год 

10 семестр 

Тема № 10 

Хімія у 21 

столітті 

Лекція, 

практич-

не заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати 

доповідь або ре-

ферат за темою 

(вибір студен-

та): 

1. Успіхи синте-

зу ліків. 6 год 

10 семестр 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Під час вивчення курсу «Історія хімії» використовується 

рейтингова система оцінювання знань студента. Для 

контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений залік. Протягом семестру для перевірки 

знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують домашні контрольні роботи, 

письмові роботи, оцінки за виконані і здані реферати. 

Проміжний контроль включає проведення двох модулів у 

формі тестових завдань, які поєднують питання закритого 

типу з питаннями відкритого типу з короткою і довгою 

відповіддю. Модульний контроль проводиться у письмовій 

формі під час практичних занять і включає завдання з 

одного або декількох розділів лекційного курсу. 

Враховуються відвідуваність занять, активність та 

креативність студента при виконанні кожного завдання. 

Поточне оцінювання проводиться за п'ятибальною шкалою, 

а в кінці вираховується сумарне значення оцінок за всі 

види робіт. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних, індивідуальних занять і має на меті перевірку 

знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та 

рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. 

Оцінки у національній шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, 



«задовільно» - 3, «незадовільно» - 2), отримані студентами, 

виставляються у журналах обліку відвідування та 

успішності академічної групи. Модульний контроль (сума 

балів за окремий змістовий модуль) проводиться 

(виставляється) на підставі оцінювання результатів знань 

студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної 

частини дисципліни – змістового модуля. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу (теми), вироблення навичок проведення 

розрахункових робіт, вміння вирішувати конкретні 

ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати тексти, 

здатності осмислювати зміст даної частини дисципліни, 

уміння публічно чи письмово подати певний матеріал. 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі 

заліку. Залік – форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу з 

певної дисципліни і складається із зданих залікових 

змістових модулів, виконаних тестових завдань, 

ситуаційних робіт, опрацювання завдань робочих зошитів, 

тематичних рефератів, лабораторних робіт тощо, 

передбачених робочою навчальною програмою.   

Вимоги до письмової роботи У письмовій роботі студент повинен продемонструвати 

уміння синтезувати теоретичні і практичні знання, 

отримані в межах одного змістового модуля. Під час 

підсумкового модульного завдання розглядаються 

контрольні питання, тести, лексичний мінімум, ситуаційні 

задачі, запропоновані у методичних розробках для 

студентів, здійснюється контроль практичних навиків і 

умінь за темами змістового модуля. Усі відповіді повинні 

бути подані чітко, грамотно, у заданій послідовності. 

Практичні заняття Практичні заняття – форма навчального заняття, за якою 

викладач організовує детальний розгляд студентами 

окремих теоретичних положень навчальної дисципліни. 

Практичне заняття орієнтовані на поглиблення, 

закріплення і конкретизацію знань отриманих на лекціях і в 

процесі самостійної роботи, формування практичних умінь 

та навичок, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності. Перелік тем практичних занять визначається 

робочою навчальною програмою дисципліни. В процесі 

підготовки студент повинен відпрацювати навчальну, 

методичну чи наукову літературу, підготувати тези 

доповіді або індивідуально виконані реферати-доповіді. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Семестровий контроль у формі заліку передбачає, що 

підсумкова оцінка (у стобальній шкалі) з навчальної 

дисципліни визначається як сума оцінок за поточний 

контроль знань та результатів складання змістових 

модулів. Порядок та система оцінювання передбачається у 

робочих навчальних програмах дисципліни. Підсумкова 

залікова оцінка розраховуються та виставляються 

викладачем і оголошуються студентам на останньому 

практичному занятті. При семестровому контролі з 

навчальної дисципліни у вигляді заліку до залікової 



відомості виставляється підсумкова оцінка за стобальною, 

національною (“зараховано”, “незараховано”) шкалами та 

шкалою ЄКТС. Якщо студент не складав змістовий модуль 

з поважних причин, які підтверджені документально, то він 

має право на його складання з дозволу деканату факультету 

(за заявою) Допускається, як виняток, з дозволу декана 

факультету за заявою, погодженою з відповідною 

кафедрою, одноразове виконання студентом додаткових 

видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання 

пропущених занять, перескладання змістових модулів, 

виконання індивідуальних завдань тощо) для підвищення 

оцінок за змістові модулі. 

7. Політика курсу 

Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, написання реферату. 

Проміжний контроль включає проведення двох модулів у формі тестових завдань, які 

поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і довгою 

відповіддю. Модульний контроль проводиться у письмовій формі під час практичних 

занять і включає завдання з одного або декількох розділів лекційного курсу. 

Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами контролю – 100 балів, 

він складається із проміжних модулів та оцінки за реферат. При цьому обов’язково 

враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 

робіт. Студент повинен самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 

підсумкового контролю. Вважається шахрайством копіювання іншого тесту, підглядання 

в роботу іншого студента, списування, використання підручника, зошита чи мобільного 

телефону під час написання модульної, підсумкової роботи, використання шпаргалок, 

дозволяти іншим копіювати вашу роботу. В кінці семестру підраховується рейтинг 

семестру і підраховується загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності 

до шкали оцінювання  

8. Рекомендована література 

Базова 

1.Азимов. А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. / А. 

Азимов., пер. с англ. З.Е. Гельмана, под ред. А.Н. Шамина. – М.: Мир, 1983, 187 с. 

2.Джуа. М. История химии. / М.Джуа. – пер. с итал. Г.В. Быкова, под. ред. С.А. Погодина 

– М.: Мир, 1966, 452 с. 

3.Ковтун Г.О. Про хіміків / Г.О. Ковтун. – К.: Академперіодика, 2006. – 264 с. 

4.Развитие органической химии на Украине / Под общ. ред. А.В. Кирсанова. – К.: Наук. 

думка, 1979, 237 с. 

5.Сабадвари Ф. История аналитической химии. / Ф. Сабадвари, А. Робинсон. – пер. с англ. 

Н.А. Васиной, под ред. А.Н. Шамина. – М.: Мир, 1984. – 304 с. 

6.Семрад О.О. Історія хімії: навч. посібник / О.О. Семрад, В.Г. Лендел, О.П. Кохан. – 

Ужгород: ВАТ «Патент», 2003. – 207 с. 

7.Соловьев Ю.И. История химии: Развитие химии с древнейших времен до конца ХІХ в. 

Пособие для учителей. / Ю.И. Соловьев – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983, 368 

с. 

8.В. Штраубе. Пути развития химии: в 2-х т. 

Т.1. – пер. с нем. В.А. Крицмана, под ред. Д.Н. Трифонова. – М.: Мир, 1984. – 239 с. 

Т.2. – пер. с нем. А.Ш. Гладкой, под ред. В.А. Крицмана. – М.: Мир, 1984. – 278 с. 

Додаткова література: 

1. Волков В.А. Выдающиеся химики мира: Биографический справочник. / В.А. Волков, 

Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецов, под ред. В.И. Кузнецова – М.: Высш. шк., 1991. – 656 с. 

2. Биографии великих химиков / под. ред. К. Хайнига. – М.: Из-во «Мир», 1981. - 387 с. 



3. Манолов К. Великие химики. в 2 т. 

Т.1. – пер. с болг. К. Манолова, С. Тасева, под ред. Н.М. Раскиной, В.М. Тютюнника. - 3-е 

изд., испр., доп. – М.: Мир, 1985. – 465 с. 

Т.2. – пер. с болг. К. Манолова, С. Тасева, под ред. Н.М. Раскиной, В.М. Тютюнника. - 3-е 

изд., испр., доп. – М.: Мир, 1985. – 438 с. 

4. Мусабеков Ю.С. Выдающиеся химики мира: Библиографический указатель / Ю.С. 

Мусабеков, А.Я. Черник. – М.: Книга, 1971. – 359 с. 

5. Роут Дж. Химия ХХ века / Дж. Роут, пер. с англ. Ю.Г. Бунделя, А.Б. Нейдинга, под ред. 

Г.Д. Вовченко. – М.: Мир, 1966. – 423 с. 

6. Таубе П.Р. От водорода до Нобелия? / П.Р. Таубе, Е.И. Руденко. – М.: Высш. шк., 1961. 

– 330 с. 

7. Трофимов Д.Н. Как были открыты химические элементы: Пособие для учащихся. / Д.Н. 

Трофимов, В.Д. Трофимов. – М.: Просвещение, 1980. – 224 с.  

Рекомендовані джерела інформації в Інтернеті 

1. www.chem.msu.su/rus/chemhist/istkhim/welcome.html - курс професора П.М. Зоркого, 

МГУ «Історія і методологія хімії»; 

2. www.isc-ras.ru/elibrary/lecture/Berezin/table_contents-w.htm - лекції Івановського 

Державного університету «Історія і методологія хімії»; 

3. www.chem.msu.su/rus/history/element/welcome.html - історії відкриття хімічних 

елементів; 

4. www.levity.com/alchemy/ - англомовний сайт про алхімію; 

5. http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=8&Page=1 – данні про найважливіші 

відкриття; 

6. www.alhimik.ru/teleclass/pril/slovo.shtml - сайт «Алхімік», все про історію хімії. 
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